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Jaarbericht 2019 

Met een klein bedrag zijn mooie resultaten te boeken in ontwikkelingslanden. Sociaal betrokken, 

ondernemende mensen en kleine stichtingen kunnen met onze donaties een school, lesmaterialen, 

zorgvoorzieningen of andere projecten realiseren. Dat kan onder meer, omdat deze vrijwilligers geen reis- 

of onkostenvergoeding vragen voor hun idealen. Ook voor 2019 streefde SWAP ernaar met relatief kleine 

bijdragen van veel APG-collega’s mooie projecten mogelijk te maken. 

Projecten 

In 2019 hebben we vier projecten gefinancierd. Dat waren voor ons doen grote projecten. Stichting 

Wanna’Help hebben we met € 10.000 geholpen bij de verbouwing van een opvanghuis voor verwaarloosde 

kinderen in Roemenië. Het bleef niet alleen bij financiële ondersteuning. Met acht APG’ers (en een dochter 

van één van hen) werd eigenhandig mee verbouwd. Voor hetzelfde bedrag hebben we ook bijgedragen 

aan een project van één van onze collega’s, Dick Kors. Via ‘zijn’ stichting Florentina hebben we kunnen 

zorgen voor een toiletgebouw op het Elisabeth Center, een school in Tanzania. De stichting Friends Indeed 

in India hebben we met € 7.500 geholpen de keuken op de Campus Challenge te renoveren. Tot slot 

hebben we met € 10.000 een nieuw project van Thai Child Development gefinancierd. Voor € 10.000 heeft 

de stichting slaapzalen kunnen renoveren waar vrijwilligers en docenten kunnen slapen, die zich willen 

inzetten voor de biologische zorgboerderij of de opleiding voor de gehandicapte kinderen. Het mooie is dat 

dit project gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid van de stichting (minder afhankelijkheid van 

donaties) en daarmee van de zelfredzaamheid van de kinderen.  

Ondanks de mooie projecten die we hebben kunnen ondersteunen, hebben we vorig jaar helaas 

uiteindelijk een projectvoorstel afgewezen. Himalaya Resources had een voorstel ingediend om de 

inkomenspositie van kleine boerinnen in de Himalaya te verbeteren. SWAP werd gevraagd om bij te 

dragen aan het mogelijk maken van een afzetmarkt in Delhi voor de zaden die de boerinnen leerden te 

verbouwen. Maar hoe sympathiek ook, vooral omdat het tot doel had de zelfredzaamheid van de mensen 

te bevorderen, uiteindelijk hebben we besloten geen bijdrage te geven. Belangrijke punten zoals een 

oplossing voor het gebrek aan bedrijfservaring bleven onduidelijk. Gelukkig konden we in 2020 wel een 

ander mooi project van Himalaya Resources ondersteunen! 

Nieuwe donateurs 

Met het vertrek van Loyalis daalde het aantal vaste donateurs. Gelukkig werd dit goedgemaakt door de 

nieuwe vaste donateurs bij vooral Asset Management, maar ook buiten Asset Management zagen we iets 

meer nieuwe donateurs. En heel mooi, donateurs die hun maandelijkse bijdrage verhoogden! We zien dat 

onze cupcake- en kerstpakkettenactie veel eenmalige bijdragen genereerden en ook leiden tot nieuwe 

vaste donateurs. Eenzelfde beeld is zichtbaar rond de reis naar Roemenië. We zullen de acties dan ook 

zeker voortzetten! 
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Communicatie 

Ook vorig jaar hebben we op alle locaties onze jaarlijkse lunchbijeenkomst kunnen organiseren. Tijdens 

deze bijeenkomsten geven we een update van de projecten die we ondersteunen. Deze keer hadden we 

voor elke locatie presentaties door mensen van de projecten zelf. Met Thai Child Development deden we 

dat vanuit de Basisweg en Heerlen via Skype. Op locatie zelf werden presentaties verzorgd door Friends 

Indeed uit India, Wanna’Help uit Roemenië, Florentina uit Tanzania en Himalaya Resources uit India.  

Naast de lunchbijeenkomsten houden we onze donateurs met onze nieuwsbrieven op de hoogte van de 

ontwikkelingen rond de diverse projecten. In 2019 hebben we drie keer een nieuwsbrief uitgebracht: in 

april, september en december. Verder zijn we vooral trots op onze vernieuwde intranetsite! Daar is actuele 

info over onze projecten te vinden. Wanneer we een project hebben goedgekeurd, proberen we zo snel 

mogelijk een toelichting op intranet te zetten. Ook plaatsen we dan een bericht op TEAM APG. Tot slot ook 

nog de link naar onze externe website: www.stichtingswap.nl. In verband met de ANBI-verplichtingen 

staan hierop de officiële gegevens van SWAP en documenten als het beleidsplan en het jaarbericht. 

Inkomsten 

De totale inkomsten over 2019 zijn een stuk lager dan in 2018. Dat komt vooral door de 

kerstpakkettenactie eind 2017, waarbij SWAP ook de waarde kreeg van de kerstpakketten die niet waren 

opgehaald door collega’s. Dat extraatje zat er vorig jaar niet in. Het resultaat is een kleine € 8.000 minder 

dan in 2018! Verder wordt het verschil in inkomsten tussen beide jaren veroorzaakt door een gedeeltelijke 

terugstorting van een schenking die we hadden gedaan. De beëindiging van diverse vaste donaties als 

gevolg van het vertrek van Loyalis werd vorig jaar gelukkig opgevangen door een toename van het aantal 

vaste donateurs bij met name Asset Management. Daarnaast ontvingen we in 2019 een paar grote 

eenmalige bijdragen. Heel veel extra donaties kregen we met onze inmiddels jaarlijkse cupcake- en 

kerstacties, maar ook de reis naar Roemenië in september zorgde voor veel bijdragen. Met deze acties 

hebben we vorig jaar bijna het dubbele van het jaar ervoor opgehaald, waarvoor onze dank!   

Bestuur 

In het Jaarbericht 2018 konden we al enkele wijzigingen in het bestuur aankondigen. Zo vertrok Ramon 

Kools uit het bestuur en waren Roberto Nonnis en Gerard Luypaers voor de zomer van 2019 met hun 

bestuursfunctie begonnen. Ook na de zomer waren er wijzingen. Eerst konden we Shanmukha Masapu als 

bestuurslid verwelkomen, waarna we een maand later afscheid moesten nemen van Roel Lubberink die na 

30 jaar APG verliet en dus ook het bestuur van SWAP.  

Met dank voor jullie steun in 2019,  

Hartelijke groet 

Het SWAP Bestuur
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Projecten SWAP 

Onderstaande tabel toont de projecten die SWAP in 2019 heeft gesponsord en de status van de realisatie 

eind 2019. In 2019 hebben we vier projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van € 37.500,00. Aan 

twee projecten hadden we in 2018 al goedkeuring gegeven, maar is de donatie in 2019 overgemaakt. 

Deze projecten worden opgenomen in de jaarcijfers 2019. 

Tabel: Projecten door SWAP gefinancierd 

Wie Wat Waar Wanneer 

bestuursbesluit 

Welk 

bedrag 

Wanneer 

realisatie 

Wanna’Help Verbouwing opvanghuis 

Casa Kiwi 

Roemenië 11-06-2018 10.000,00 Loopt 

Florentina 

Foundation 

Financiering toiletblokken 

Elisabeth Center (kleuter-, 

basisschool) 

Tanzania 22-10-2018 10.000,00 11-2019 

Friends 

Indeed 

Renovatie keuken Campus 

Challenge 

India 23-05-2019  7.500,00 Loopt 

Thai Child 

Development 

Bouw slaapzalen voor 

docenten en vrijwilligers  

Thailand 23-05-2019  10.000,00 04-2020 

Organisatie SWAP 

SWAP heeft eind 2019 een bestuur bestaande uit zeven leden en heeft geen aanvullende commissies of 

werkgroepen ingericht. Na het vertrek van Ramon Kools in april is ook Roel Lubberink vorig jaar als 

bestuurslid afgetreden. Zij zijn opgevolgd door Roberto Nonnis en Gerard Luypaers, waarna het bestuur nog 

is uitgebreid met Shanmukha Masapu. Onderstaande tabel toont de bestuurssamenstelling eind 2019. 

Tabel: Bestuurssamenstelling SWAP 

Achternaam Voornaam Functie Bestuurslid van Bestuurslid tot 

Olthof Martijn Voorzitter 01-02-2017 heden 

Brouwer Yardena Secretaris 01-02-2017 heden 

Kwanten Debbie Penningmeester 01-03-2012 heden 

Botes Mariëtte 01-05-2017 heden 

Lubberink Roel 01-07-2017 01-10-2019 
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Nonnis Roberto 01-02-2019 heden 

Luypaers Gerard 15-04-2019 heden 

Masapu Shanmukha 01-09-2019 heden 

Jos Jonkman Ereadviseur 01-07-1999 01-12-2013 

Lasten en baten 2019 SWAP 

Onderstaande tabellen tonen de lasten en baten van SWAP gedurende 2019. Het gaat hierbij om de 

werkelijke cash uitgaven en ontvangsten. 

 Tabel: Lasten en baten 2019 (in euro’s) 

Lasten 2019 2018 Verschil tov 

2018

Toelichting 

Schenkingen 37.500,00 12.000,00  25.500,00 In 2019 zijn 4 projecten gefinancierd.  

Betalingsverkeer 151,88 132,50 19,38 Kosten ING zakelijk betalingsverkeer 

Totaal Lasten 37.651,88 12.132,50 25.519,38

Baten 2019 2018 Verschil tov 

2018

Toelichting 

APG-donateurs 13.177,49 13.093,54 83,95 Kleine toename aantal donateurs  

Overige donateurs 1.650,35 1.680,04 - 29,69 Eén vaste donateur minder 

Extra donaties acties 2.323,03 1.281,02 1.042,01 N.a.v. Roemenië-reis, cupcake- en 

kerstactie in 2019 

Kerstpakketten 1.095,00 9.159,00 - 8.064,00 Uit kerstpakketten dec. 2018. Was in 

2018 incl. niet opgehaalde pakketten 

Terugstorting Un 

Abrazo  

0,00 2.000,00 - 2.000,00 Gedeeltelijke terugstorting eerdere 

schenking vanwege andere besteding 

Rente ASN 15,74 53,96 - 38,22

Totaal Baten 18.261,61 27.267,56 - 9.005,95

Resultaat - 19.390,27 15.135,06 - 34.525,33
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Balans 2019 SWAP 

De onderstaande tabel toont de balans van SWAP. Deze verantwoording is opgesteld op basis van 

werkelijke cash ontvangsten en uitgaven. 

Tabel: Balans  

Activa 

Liquide middelen 2019 2018 Verschil tov 2018

ASN-rekening (spaar) 16.883,03 34.564,21 - 17.681,18

ING-rekening (betaal) 5.471,53 7.180,62 - 1.709,09

Totaal Activa 22.354,56 41.744,83 - 19.390,27

Passiva 

Eigen vermogen 2019 2018 Verschil tov 2018

Saldo 01-01 41.744,83 26.609,77 15.135,06

Resultaat 2018 - 19.390,27 15.135,06 - 34.525,33

Saldo 31-12 22.354,56 41.744,83 - 19.390,27


